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Protokół kontroli doraźnej

1. Nazwaszkoły/placówki, siedziba:

Szkoła poclstawow a w żarkach, ul. Częstochowska 61, 42_310 żarki

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placowki: Tadeusz Pakuła

3. Nazwa i siedziba organll sprawującego nadzór pedagogiczny:

śląski Kurator oświaĘ, 40_024 Katorvice, ul. polvstańców 4la

4. Inrię i nazlvisko kontrolującego: Właclysłarva,fkaczyk _ st. wiz;-tator,

5, Data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

21 listopatla 2018 r. - Nr DK-CZ,5533,2,165,20l8

6, 'I'errniny rozpoczęciatzakończenia kontroli: 23 listo1l:rcla 2018 r,

1. Tenratyka kontroli (zgoclna z przepisami art, 55 t,tst, 2 ttslavly _ Prav,o 0światou,a)"

organizacja zajęć prorvadzonych indyłvidualnie z uczniami, lv zrviązku z intenvcnc,ją

rodzica.

8, Czynnościkontrolne:

rozmo\Ąra z dyrektorem - p. Tadeuszem Pakułą, rvicedyrektorem ,_ p,

szkolnym pedagogiem _ p. , aną.iza dokumentacji (orzeczenia o potrzebie

kształcenia .p"!juT,r"go, ózienniki zĄęc rewaiidacyjn,vch, plany placy zajęć reri,alidacyjnych,

dzienniki zajęć edukacy.|nych r.aliro*anych indyrvidualnie z uczniem, dzienniki zajęc

realizowanych w ramach zinclywidualizowanej ścieźki kształcenia, tYgodnio\r,Y rozkład zajęc,

przegląd budynku szkoły, dokumentacj a dot. kwal ifi kaci i naucz1,,c iel i),

g. opis ustalonego stanll faktycznego. w tyl]] r_rjawnior'ych nieprarvidłowości:

Kontrola przeprowad Zona w zwtązku z interwencją roclzica przesłaną drogą elektroniczną

dot. organi zacjt zajęćprolł,adzonych indywidualnie z uczniami, a \Ąl szczegolności warunkor,v

odbywania tych zajęć,
Z informacji pozyskanych lv trakcie kontroli lr,vrrika. ż,e \\i bicŹącY'm rokrt

szkolnym:
a) dla uczniów posiadający ch orzeczęnia o potrzebie ltształcellia spec.jalnego realizo\vatle

są indywidualne zajęcia rewalidacyjne, 
_,_,.,_:.

b) dla uczniów posiada.jący.h o...Ór.nia o potrzebie kształcerria spec.jalnego Prowadzi się

wybrane zaj ęci'a edukacyj ne irrdywi du alni e z uczn i e nr,

c) dla uczniow (klasa IIIa i Vs) prowadrone są inclyr.vidualnie z ucznienr niektore zajęcia

edukacyj n. * ru,,,-,u.h zindywiduali zowarrej ści ezk i k ształceri i a,

w czasie kontroli analizie poddarro dokurnentację dot. orgtariizac.ii

-^jęerew,alidac,vjn'vch(clokor'ranoanalizldoktrmentac.|iwybrarlychlosowcl
uczniow),
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wybranych zajęć edukacyjnych prowadzonych indywidualnie z uczniem
(dokonano analizy dokumentacji wybranych losowo uczniów),
zajęć edukacyjnych prowadzonych indywidualnie z uczniem w ramach
zindYwidualizowanej ścieżki kształcenia (dokonano analizy dokumentacji

uczniów).

Z przeprowadzonej analizy dokr-rmentacji, o której n]owa w-vźej, w.vnika:

1. zajęcia rewalidacyjne organizowane są zgodnie z indyr,vidualnynii potrzebami
rozwojowYmi i edukacyjnymi uczniów, co na.jmrriej dwie godziny tygodniowo po 60
minut,

2. realizowane są zaleoenia zawarte \,v orzeczelliaclr o potrze bie kształcenia specjalnego,3. zajęcia rewalidacyjne prowadzą naLlczyciele posiadająci, kwalifikacje Ódpolviednie
do rodzaj u niepełnosprawności ucznia,

4, nauczYciele Prorł'adzą zajęcia rewalidacyjne zgoclnie z opraco\Ą,anym przez siebie
,,pl anem zaj ęć rewal idacyj nych i ndywi dualnych'',

5, Prowadzone są na bieząco: dzienniki zajęc rewalidacyjnych indywidualnych.
dzienniki wYbranYch zajęć edukacyjnych prowadzonych inł}widualnie z uczniem
i dzienniki zajęc edukacyjnych prowadzonych indvwidualnie z uczniem w ramach
zindyrvidualizowane.j ściezki kształcenia

Zajęcia prowadzone indywidualnie z trczniami odbyrvaja się:

- przed lekc.jami i po lekcjach danej klas1,. do ktore.j uczęszczauczeń.- W cz-asie za.jęc dane.i klasY z religii - ttczeń nie uczęszcz,a na te zajęcia (rodzice
ucznia nie złożYli życzenia dot, organizacji zajeć religii clla swojego dziecka),- tv czasie zajeĆ danej klasv z wychowania flzyczltego - uczeń z,uvolniony z zajęć
wychowania ftzycznego na podstawie opinii lłydaĘ przezlekarza,- W czasie zajęĆ danej klasY z wychowania ftzycznego - z informacji przekazanej
PrZeZ dYrektora szkołY wynika, że rodzice uczniów złożyli pisemną prośbę w tej
sPrawie (dot. uczniów, których dokumentacja- była poddana analizie
w czasie kontroli zajęcta rewaiidacyjne prowadŻone są w czasie zajęć
lvyc h o r.l,an ia fi zy czne go),

- w czasie zajęĆ danej klasy, ,do której uczęszcza uczeń i z którym prowadzi
są indYwidualnie niektóre zajęcia edukacyjne w ramach zindywidualizowanej
ściezki kształcenia.

Zajęcia realizowane indywidualnie z uczniami odbywają się w salach lekcyjnych, gabinecie
Pedagoga, ŚwietlicY (dwa pomi eszczenia), czytelni, .uli ,uba*, gabinecie logopedycznym
i w gabinecie edukacji wczesnoszkolnej.
Gabinet logoPedYczny wyposazony jest w lustra dużę ścienne i małe indywidualne,
komPuter (ProgramY komputerowe dó terapii logopedycznej i dyslektycznej), przyrządy
do.Ćwiczeń motorYki mńej, pomoce logopełycznJ, oaa."nowe - gwizdki, turbiny, flipety,wibratorY logoPedYczne, gry planszowe dó terapii - utrwalania zaburzonych głosek,
multimedialne oProgramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej z wyposażeniem
PomocniczYm, magnetofon, książki edukacyjne, gty }ozwńi"" *o*i dziecka, pomoce
dla dYslektYków, zestawy diagnostyczno- terapeuty:czne, stanowiska do pracy indywidualnej

- w czasie zajęc danej klas1,, do której
o potrzebie kształcenia specjalnego i
edukacl,j ne irrdywidualnie,

uczęszcza uczeń posiadający orzeczetrie
z którym prowadzi się lvybran e zajęcia
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i grupowej, quizy ortograftczne, gry doskonalące, rozwijające czytanie i pornoce do cwiczeń
artykulatorów.
W sali zabaw, w której odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, znajdują się podwiesia integracji
sensorycznej, drabinki, trampolina, równoważnia,"ruchome platformy (szeroka i wąska),
helikopter na podwiesi, elementy do ówiczeń sensorycznyclr stóp, piłki rehabilitacyjrre,
elementy z zakresu cwiczeń korekcyjnych, zestawy gier edukacyjnych, rozwijających
sprawnośc motoryczną, myślenie logiczne, kreatywnośc.
W czytełni, do dyspozycji uczniów i nauczycieli, znajdują się 4 stanowiska konrputerowe
do pracy indywidualnej i pracy w parach, literatura, podręczniki z kartami pracy, gry
planszowe, gry edukacyjne, puzz|e, audiobooki, tablica ścienna, materiały dydaktyczne
do zajęć specjalistycznych, stolik do pracy grupowej, urządzenie wielofunkcyjne

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakręsie nieobjętym kontrolą w związku
zę stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki: nie shłierdzono.

l1, Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz.U. z2018 r.,poz.996 ze zm.) zaleca się:

Zapewn\ć wszystkim uczniom realizację wychowania fizycznego w wymiarze określonym
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca ż017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkól (Dz. U. z ż017 r. poz. 703)
oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
oddzialów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
(Dz. U. zż017 r. poz.671).
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12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

Cą,ł, * au,,\,ĄL,.L,fr ,t V
miejsce i clata oclbidnt protokoltt

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.
przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżęń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole kontroli do Śląskiego Kuratora Oświaty, ul, Powstńcow 41 a, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnja 25 sierpnia
ż0l7 r, w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. lJ . z 2017 r., poz. 1 658).
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